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Bedaŭrinde la sci
igo, kiun ĝoje ni ri
cevis de 
ano E.
baldaŭa
nia
sin

nia samide-
Privat pri 
resaniĝo O

kara Majstro, 
konfirmis. La 

de Apriloan 
gramo el Amsterda
mo komunikis al ni, 
ke dro Zamenhof mor
tis en Varsovio.

Sed ĉu li efektive 
mortis ? Ne, li ne 
mortis, ĉi.r la vivo de 
la homoj daŭras dum 
daŭras iliabonfaranta 
laboraĵo.

*Ne mortos jamA
Ĝin jam ne timigas la vento, nek staro».

estas el ti- 
oni neniam

Kaj la laboro de 
Zamenhof 
uj, kiujn
plu forgesos, ĉar se 
oni rigardos la histo
rion de 1’ tempoj, oni 
ne trovos pli persis
teman, pli sindone
man batalanton pro 
la plibonigo de 1’ ho
maro.

Ne, li ne mortis !
Li ankoraŭ staras 

spirite sur la vojo 
elektita montrante la 
vojon celitan kaj ku
rbigante nin li an
koraŭ kantas:

nia bravega anaro,

Al lia familio Brazila Esperantisto en la nomo de la brazila 
sincerajn kondolencojn.

esperantistaro sendas
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PAROLADO

farita de dio Venancio da Silva okaze de 1’ funebra 
kunsido memore de dro Zamenhof

La 16an de Aprilo pasinta la telegrafo diskonigis 
al la tuta monde la malĝojan sciigon pri la morto, 
en Varsovio, de dro Lazaro Ludoviko Zainennof, Ja 
glora kreinto de Esperanto.

La mondo Esperantista frapita de profunda doloro 
funebras pro la amata foririnto. La morto tro frue 
malaperigis el la scenejo de la vivo unu el la plej 
eminentaj personoj de la nuntempo.

La amico de la pacaj batalantoj kontraŭ la bariloj 
disigantaj la popolojn perdis sian genian generalon.

De la 2a de Aŭgusto de 1915, tri gravaj pkazin- 
tajoj estas frapintaj la mondon Esperantistan: unue 
la neebleco de la funkciado de 1' Deka Universala 
Kongreso de Esperanto en Parizo, kies malfermo 
devis okazi en tiu tago, kiam komenciĝis la movado 
de la franca armeo por la milito; due, la malgrandigo 
de la esperanta propagando kaj movado en Eŭropo 
<le tiam ĝis mm : trie, la plej plorinda kaj neripar
ebla: la morto de 1' Esperantista familiestro.

amon al la lingvisti-

naskiĝurbo, la meza
kaj koro desegnis lian 

tutan priokupon ie L: 
spegulas la kutimojn, 

kolekti vajoj. kie<

Lazaro Ludoviko Zamenhof naskiĝis en la 15» de 
Decembro de 1859, en Bjelostoko (Gubernio Grodno) 
Rusa Poluje: li estis do kvindekokjara. Li deve
nis de pola hebrea familio; lia patro Marko Zamenhof 
estis instruisto de modernaj lingvoj; tiu kondiĉo eble 
kunagis per inokuli en li la 
ka lernado.

I.a  medio, Li socie de lia 
fluado sur lia infana spirito 
estontan vivinon, kreis la 
ĉiutaga laboro .Ordinare oni 
la sentojn, la vivmanieron de li 
agadojn oni ĉiam vidas; sed multfoje estas ribeluloj, 
spiritoj kontraŭagacaj tiun influadon: tiukaze estis 
Zamenhof.

Lia naskiĝurbo fariĝis malĝoja, malfeliĉe rimar
kinda kiel scenejo de terura rusi mortigado pro rasa 
malamo; tiu tragedio estis konsekvenco, 
daŭra persistanta stato de 
ksa loĝantaro: tiu grava 
niere kaj tiel longe efikis 
ĝi devigis lin labori por 
de 
tiu 
socio 
dicis 
lingvo, 
de ideoj, pensoj haj sentoj estis la ĉefa kondiĉo por 
malaperigi tiujn sociajn malbonojn .

Zamenhof, en letere skribita al Borovk, diris ; 
ĉi lok<» de mia

de long- 
malkompreno inter la mi- 
dolora okazintajo tia ma
su r lia infana animo, ke 
ĉesigi estonte la ripeton 

neniam konformiĝis alla kruela evento, 
socia stato: por ĝin 

estis miniaturo de 
sian vivon al 

tute konvinkita

Li
forigi, vidante ke lia urba 

1’ tutmunda socio ii de- 
organizado de internacii^ 
ke unuforma transdonilo

la

"Tiu 
naskiĝo kaj de miaj infanaj jaroj

diverslingveco kaj konvinkiĝas ĉe 
la diverseco de lingvoj estas la 
la ĉefa kaŭzo kiu disigas la homan

ĉiu pa
sola. aŭ 
familion 

edukadis

donis la direkton al ĉiuj miaj estontaj celadoj. En 
Bjelostoko la loĝantaro konsistas el kvar diversaj 
elementoj : Rusoj, Po’oj, Germanoj kaj Hebreoj; ciu 
el iiuj ĉi elementoj parolis apa-tin l ngvon kaj nea
mike rilatas la aliajn elementojn. En tiu urbo pli ol 
ie la impresema naturo suitas la multepezan malfe
liĉon de
So, ke 
almenaŭ 
kaj dividas ĝin en malamikajn partojn. Oni 
min ki( l idealiston: oni min instruis kevin; homoj es
tas fratoj kaj dume sur la strato kaj sur la korto, ĉio 
ĉe ĉiu paŝo ig.\s min senti, ke homoj ne ekzistas : ek
zistas sole Rusoj, Poloj, Germanoj

Tio ĉi ĉiam forte turmentis
mon, kvankam rnultaj eble ridetos pri tiu ĉi 
pro la mondo ’ ĉe la 
ke 
mi 
mi 

j, Hebreoj, k. t. p. 
mian infanan ani-’

,, doloro 
infano. Ĉar al mi tiam ŝajnis, 
posedas ian ĉiopovan forton, 
ke kiam mi estos grandaĝa, 
ĉi malbonon".
animo de Esperanto, ĝia spi- 
ŝtono estis sincera amo, paci- 

Nobla kaj

nas-ĝin

unu 
anti- 
pra-

pri 
la
ne

la ,,grandaĝaj" 
ripetadis al mi. 

nepre forigos tiun 
Kiel oni vida*,  la

rito, ĝia fundamenta 
deo, konkordsoifo. Nobla kaj neegoist.a sento ilu
minis ĝian devenon: kiel ĉiuj aferoj kaj entreprentoj 
magnetizita’ de titaj superaj inspiroj Esperanto devis 
fatale vojiradi antaŭen ĉirkaŭita kaj puŝita, de la 
bonvolo de ĉiuj kiuj honoras la sentojn kiuj 
kis.

Zamenhof neniam povis forĵeti la revon 
homa lingvo. Enue li pensis revivigi unu el 
kvaj idiomoj; baldaŭ li vidis ke tio estis 
ktika: poste li intencis krei neŭtralan lingvon apar
tenantan al neniu el la vivantaj nacioj, seii la kom
plekso de la gramatikoj kaj de la vortaroj mal- 
kuraĝigis liri Samalte re ke tre ofte li di-is .for la 
revojn”! la revo tamen revenadis ĉiam.

Tiu fiksa ideo lin priokupis tiarnaniere, ke ami
koj de lia patro konsilis ke li malpermesu la filon 
daŭrigi tiun entreprenon, ĉar certe li fariĝus fre
neza afi interornpus la studadon.

La 'kompara kaj analiza studado de la gramatikoj 
vidigis al li la simplecon de la angla; kaj de tiam li 
elpensis krei lingvon a posteriori, organizante gian 
vortaron el la radikoj komunaj al diversaj idiomoj 
kaj farante tiel sintezon, simpligon de Indo-Europa 
gramatiko. La radikoj estas do la fundamento de Es
peranta vortaro: ili reprezentas la ĉefan ideon: la 

la afiksoj modifas la sencon de 
ideo .La prepozicioj, la interjekcioj, la kon- 

ĝustegan kaj nc
ei parolo de la literoj estas 

sonas ĉiam sammaniere. Oni 
la reguloj ne estas 

ne estas duoblaj literoj. La 
memstaraj elementoj.

la teknologion sciencan ko-

gramatikaj filiiĝoj kaj 
tili |( l ( yO •
junkejoj kaj la adverboj entenas 
ŝanĝeblan signifon .La 
rigora, unuforma ili sonas ĉiam 
skribas tiel kiel oni parolas. Ce 
esceptoj: ĉe la skribaĵo 
vortoj estas formataj de

Esperanto konservas 
munan al aliaj lingvoj.
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, simplan kaj kos- 
ke oni ne scias kion pli 

grandecon de la simpleco, ĉu 
grandeco.
esprimo estas klara kaj preciza. 
Esperanto estas vere internacia! 
entenas regulojn por la kreado 

al malgranda nombro 
kiun oni bezonas lerni akurate,

Ia
la
la 

de
A •
ĝi

novaj vortoj kaj limigas
ne 

igante la lingvon je la rimedo fariĝi riĉa. Danka!

li organizis la plej- 
modernaj lingvoj, kiel bone diras Clark, 

faris sintezon, 
tiri sciencan filosofian proce lon; li ne agis
blinde, senpripense.

li estis la liomo difinita por plenumi 
Descartes kiu, en 1629 profetis Ja 
internacia sistemo identa al Espe- 

firmaj radikoj kaj afiksoj nur

fisiko, la sintezo en la ĥemio, 
sed la merito kon- 
unuojn utilajn kaj

Zamenhof formis tiel kompletan
mopolitan monumenton, 
admirendan, ĉu 
la simplecon de

En Esperanto 
Fundamento 

lingva trezoro : 
de 
la kvanton 
senigi 
la ebleco formi el ia radiko kummetitajn vortojn por 
esprimi la nuancojn de Tideo, 
riĉan el la

Por tion fari li analizis, komparis, 
obeante 
arbitre,

Sajnas ke 
la antaŭvidon de 
alvenon de lingva 
ranto, formata de 
deĉifreblaj per vortaro.

La kontraŭuloj de Esperanto diras ke ĝi estas tre 
simpla afero, tre facila ĝia kreado, neniun laboron kaj 
penadon demandis, ke. ĝia materialo renkontiĝas dis
semita en aliaj idiomoj; sed la vero estas ke Espe
ranto renversis la konkurantojn, neniu sukcesis ĝin 
superi.

La eltrovoj de la 
renkontas elementojn en la naturo, 
gistas el tio, enkorpigi ilin farante 
netajn. I >

Nur Dio kreas, ali malmultaj li 
genion por eltiri utilan profiton el lia kreado ; 
Majstro estis unu el tiuj elektitoj.

Zamenhof estis idealisto, sed idealisto laŭ la pos 
tuloj de la nuneco; li estis samtempe praktika komi’. 
Kreinte 
ĝin al 
Asocioj, 
prezi nti 
farita por ĝi. La Majstro konis ke estas du manieroj 
por venki: kiel la fulmo aŭ la ventego kiu venas 
el supro, aŭ kioi la. superfluo kiu venas el malsupro.

Sed
granda nombro da lertuloj kaj 
al 
kiuj siavice

La 

donas kapablecon,
nia

la internacia lingvon li povi' esti prezentinta 
la
por ke ili opiniu pri la verko; sed li preferis 
al la universala popolo tiun, kiu estis ĉefe

Akademioj, al la Sciencaj Literaturaj

ĉar la verko plenumas la

IZamenhof, kunlalroris kun li, 
diskonigis la novan

esperoj, trakuris

ĝi trapasis la longajn

A • •
CIUJ

deziratan celon, 
scienculoj alliĝis 
organizis asociojn, 
elpenson.

verko de Zamenhof, kies farado konsumis lian 
junecon kaj mezaĝon, kiu kaŭzis al li tion da. mal
ĝojo, senkuraĝigo miksita kun 
la universon, estas juĝita post la plej severaj, mal
dolĉaj kaj sarkasmaj pruvoj;
kaj larĝajn vojojn tute sendanĝere neofendita, 
montrante ĉiam ĝian multforman taŭgecon por 
elmontroj de la lioma sento kaj penso.

fii servas al la socia kaj privata korespondo, al la 
literaturo (poezio kaj prozo), al la muziko, al la 

kanto, al la dramo. Ĝi klarigas la spiriton, donante 
netan sciigon pri ĉio, entenas esprimojn kiuj elve
kas sensaciojn aŭ naskas emociojn ; Gi povas do 
vibrigi la homan animon, tial ke ĝi tuŝas ĝiajn du 
superajn atributojn.

Zamenhof montriĝis ankoraŭ praktika homo k ia m
en la antaŭparolo 
<liris ke "tiu libro 
bona Esperantisto,

de "Fundamento de Esperanto"^ 
devas troviĝi en la mano de ĉiu 
kiel konstanta gvida dokumento,

kiel konstanta kontrolilo, kiu gardos lin de defian- 
k igado rle la vojo de unueco. Fundamento de nia 
lingvo deva*  esti absolute netuŝebla, se eĉ ŝajnas 
al ni ko tii» aŭ alia punkto estas sendube erani

Ĝis la tempo kiam aŭtoritata centra institucio de
cidos pligrandigi (neniam ŝanĝi!) la ĝisnunan funda
menton per oficialigo de novaj vortoj aŭ reguloj, 
ĉio bona kio ne troviĝas en la Fundamento de Espe
ranto devas esti rigardata ne kiel deviga, sed nur
kiel rekomendata". Oni vidas ke Zamenhof identiĝis 
al la verko kiu konsumis la energiojn de lia tuta. 
vivo, kiu densigas liajn maldolcaĵojn kaj plezurojn, 
la. esperojn de lia. tuta juneco, la sonĝojn de lia 
simplanima infaneco ; por li la Fundamento estis 
sanktejo kie li gardis la multekostan juvelon, la Sen
signi, de lia intelekta kaj genia dumviva laboro.

Lia verko devas trapasi la centjarojn tiel kiel ĝi 
esence eliris el la cerbo de la estro. La lernantoj, la 
kolaborantoj aldonu kion ili juĝos bezone laŭ Ta 
postuloj de la evoluado, sed respektu la originalon.

De la apero de T unua Esperanta libro en 1887, en 
Rusujo, multe da kleraj kunlaborantoj ordiĝis flanke 
de Zamenhof. En la unuaj tempoj, en Rusujo : Grafo
L .Tolstoi; en Germanujo, Einsten kaj Trompeter, en 
Francujo, la rimarkinda Markizo Beaufront, Generalo
Seiert cl Franca Instituto: Boirac, rektoro de la
Dijona Universitato; Gaston Mooli, eldonisto de 
depence Belge".

En Anglujo, .Joseph Rliodes kaj Ellis; Itellingbro- 
k'*  Mudio, redaktoro de "British EspcranlLt., en Svis
lando, Renĉ de Saussure; kaj poste multe da {diaj 
respektindaj kaj kleraj sci‘nenioj kaj beletristoj 
el ĉiuj landoj .Unu el la plej noblaj kvalitoj de Za
menhof estis lia grandega modesteco : meze de liaj 
lernantoj li sin juĝis simpla kunfrato, li neniam |>in 
taksis aŭtoro, sed apenaŭ iniciatoro de la lingvo.

Tiam de Tunna Esperanta Kongreso en Rute
nio apud Maro (Francujo), li rezignis ĉiujn aŭtorajn 
rajtojn pri Esperanto, 
diris; ĉiuj povas ĝin 
afero.

kiu ne estas ies propraĵo, Il
uzi por iu ajn inda kaj utila.

Li posedis ankoraŭ belegan kaj notindan moralan 
kvaliton; li estis supera al materiaj, monaj profitoj; 
malgraŭ la malfacilaĵoj kiuj kontraŭstaris la propa
gandon de la komeneo, li poste povis esplori sukcese 
lian faradon: se-l kontraŭe neniu iam audis nek 
konis pri tio. Unu el niaj kleraj samideanoj lin vizi
tante laste dum la malsano, konstatis ke la Majstro
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vivis flank*  al la malgrandaj profitoj de la kliniko; li 
dires plie ke estis plendinde ke, post tiom da la
boro, li ne posedus renton aŭ salajron ;por vivi 
trankvile dum la malĝojaj tagoj de malsano.

Kiom da. grandiozeco. Cio por la homaro, por li 
la memforgeso! La nura ambicio de la Majstro 
pli bone lia plej granda < 
Esperanto: pri tio, oni 
feliĉo, la aŭtoro vidĵs 

La naŭ universalaj 
i n f or.-ek vh, repr ?zen t/s 
la kreskanta vastigo de lingvo int 
la «(leka, kiu devĴs superi la antaŭa n 
tio, kiu oni gajnis ĝis tiam, estas 
nur li ne sukcesis atesti ĝian 
de la estraroj.

Kuracisto, Zamenhof viv.’s 
estas ĉarlatano, nek ga ni-to, 
monujo; do, vi komprenas, 
Ugi.

Meze de ĉiuj kontraŭaĵoj.
lin kuraĝigi, li trovis la dediĉon, la sinceran /moralan 
helpadon de lia sindonema, respektinda edzino Sinjor 
ino Klara Zilbernik, kaj la bonvolon de lia. 1 opa tro 
kiu lin kunhelpis, eldonante la unuajn li’ro n La 
granda gloro de Zamenhof estis Ia disvastigado de 
lia elpenso kompare kun la aliaj kiuj antaŭvenis, ĉir- 

lingvo’, de la tempo d° 
ĉir- 

ĉiuj ili havis nedaŭran »viva-

1’ ekokupanta malamika armeo, fio ĉio rapidigis, pli
gravigis la malsanon, kiu lin faligis antaŭtempe.

La kompatema kaj sentema pion iio de la. paco 
malaperis por ĉiam, ne vidinte la efikon de lia el
penso pro la homara feliĉo.

aŭ
la venko de

La nura ambicio de
aspirado estis 

povas certigi ke, kiel malofta 
la triumfon fle 
esperancaj kongresoj kiuj s n 
limŝtonoj pli kaj p’i dika n <1° 

"ma d ’. Malfeliĉo 
n on ii ĝis red 

gajnita por ĉiam;
oficialan ake >pton

lia kl pa'o.

La ĉiopova morto, 
kaj dezirojn, haltigis 
rojn kaj priokupojn 
ĉiam li m

kiu estingas iluziojn, 
li iii korbaton, ĉesigis la 

de lii cerio, s mm erigis 
laborantan manon, mallumigis la 

ruĵon de la lumturo kiu altiris niajn rigi 
mai fo’ica Pobi jo; 
sur la paĝoj de 
eterne.

«Guĝojn 
la bo

po r 
faj- 

gardojn .al mal- 
t u huntii o rebrilos 

vivos
sed la bri‘oj de

la. historio, kie la Majstro

klinikisto, kiu no
o.sp'o"i4o de aliula 

malfacile li p' vus ri

kiel 
ir*k

ii*  1RR7 antaŭen, por

kaŭe 150 artefaritaj 
Descartes en 1629; kaj kun tiuj venintaj poste, 
kaŭ 2R, laŭ Coutourat: 
don; pri la estado de la plimulto neniu eĉ scias.

Zamenhof, imitante la grandiozecon de la natilla 
donis al la mondo unuforman ilon por la interrilatoj 
de la penso; ĉiuj potencoj de 1' mondo es-tas unufor
maj kiel la suno, la maro kaj la vento, lia elpenso 
iras flanke de tiuj majestaj elementoj, ĉirkaŭ voi vante 
la globon. Li estis unu el la plej rimarkindaj civi
tanoj de 1’ Universo, tial ke li kreis, li fondis Espe

rantujon, kosmopolitan patrujon.
Lingvisto, literaturisto, kuracisto kaj poete, li fa

riĝis rimarkinda ĉe ĉiuj branĉoj en kiuj sin dividis 
lia intelekta aktiveco.

Kiel poeto li skribis Ijelega n, altsentajn poeziojn, 
inter aliaj, la Kspe.ro, La Vojo, La preĝo sui) la 

verda standardo, k. t. p.
Poligloto, li tradukis el la hebrea lingvo la Mal

novan Testamenton; el la angla Hamlet, de Shakespea 
re, el la germana, Ifigenia en Taurido, de Goethe, k. 
t P.

Lia morala kaj iote’ekfa perone o travidigas envo! 
vita per la diafana mantelo de liaj viidoj kaj ait
ken ta koro.

La fajra horizonto ĉirkaŭanta lian patrujon, la 
pulvofuma atmosfero kiun li last? spiris, la sangglu- 
anta tero sur kiu glitis liaj piedoj, la militaj trum
petoj kies sonadoj vundis lian orelon, la granda 
ĉefurbo de lia lando alirormigi‘a je vasta kazerno de

Dormu, paca batalanto, ripozu trankvile en la 
tero de via patrolando. • •

.Je honoro al via respektinda mortintaĵo, la spinil- 
forma. liro de la cipresoj sonoros funebre senĉese;
al vit memoro, kii por ĉiam iuminos nian 
kaj kuraĝigos nian animon, Brazi'a provinco
peranta/) elparolas tiujn simplajn volbo n de 
kaj senmortema saŭdado!

spirito- 
de Es- 
sincera

Brazila Ligo Esperantista
Pro siaj troaj laboroj dro Hernani da Motta 

Mendes, dua sekretario de B. L. E. ne povas 
nune sin dediĉi kiel autaŭe al la propagando 
de Esperanto. Tial, la prezidanto, laŭ la ar
tikolo 7a § 2", elektis la fervoran esperantiston 
dron Antonio de Area Mourinho, por okupi 
provizore tiun oficon.

Estis elektita delegito de Universala Espe
ranto-Asocio en Rio de Janeiro sro Alipio 
Dorea.

Jen estas la listo de 1’ absintoj al U. E. A. 
dum la kuranta jaro : sinoj irene Amelia 
Santos kaj Maria Mac-Guines, finoj Yrany 
Baggi de Araujo, Romancina Calmon, Julia 
Fernandes kaj Margarida Cruz, sroj droj Eve
rardo Backheuser, Venancio da Silva, Alberto 
Couto Fernandes, Hernani da Motta Mendes, 
generalo Manoel Portilho Bentes, kapitano 
Silveira Sobrinl o, korvetkapitano Pedro Ma- 
not Sarrat, Carlos Vellozo, Odilio Pinto, Octa
vio Macedo, José Machado Tosta, Alcindo 
Terra kaj João Alfredo Desiderio Corni at.

Ankaŭ aliĝis al tiu Asocio Brazila Klubo 
«Esperai to».

Bedaurinde pro multaj kauzoj tre kenataj de 
niaj brazilaj samideanoj tute i.e povis efektroti t 
la 6a. Brazila Kongreso de Esperanto, kiu devis 
okazi en Aracaju, dum la monato jjunio.

Kspe.ro
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GRAVA SUKCESO!

ESPERANTO E2m LA LERNEJOJ

Parolado de sro Medeiros e Albuquerque en la Normala Lemejo

En la centro sidas la parolinto kaj la direktoroj de 1’ Publika Instruado kaj de 1’ Normala Lernejo

Brazila Klubo «Esperanto» ĵus atingis gra
van sukceson. Gia prezidanto, generalo Ma
noel Portillio Bentes, elektis en la monato 
Marto komitaton, konsistantan el sroj Me
deiros e Albuquerque, Everardo Backheuser 
kaj Alberto Couto Fernandes, por paroli al 
dro Manoel Cicero Peregrino tla Silva, ĵus 
elektita direktoro de 1’ Publika Instruado, pri 
la starigo de kursoj de Esperanto en la publi- 
kaj lernejoj de Rio de Janeiro. Dro Manoel 
Cicero, tre konata pro siaj progresemaj ideoj, 
akceptis tre gentile la komitaton kaj permesis 
la malfermon de kursoj de 1’internacia lingvo 
en la Normala Lernejo kaj en la duagradaj 
kaj metiaj lernejoj.

Li opiniis tre utila por la sukceso de Pafero, 
ke sro Medeiros e Albuquerque, tre klera 
jurnalisto, deputito kaj eksdirektoro de 1’ Pu
blika Instruado, faru varbigan paroladon en 
la Normala Lernejo,

Sro Medeiros e Albuquerque akceptinte ple
zure tiun taskon ĝin efektivigis la 31 an de 
Marto, kun la ĉeesto de dro Ignacio Amaral, 
klera direktoro de la Normala Lernejo, ins
pektoroj, profesorinoj kaj multego da lernan
tinoj. La oratoro estis varme aplaŭdita pro 
sia bela kaj konvinka parolado. Dro Manoel 
Cicero, kiu prezidis la kunvenon, diris kelkajn 
vortojn dezirante la plej grandan sukceson al 
la kursoj malfermotaj en la lernejoj. Poste 
parolis dro E. Backheuser, en la nonio de 
Brazila Klubo «Esperanto» kaj sro Annibal 
de Souza, de Brazila Esperantista Klubo. Ĉiuj 
Ĵurnaloj en Rio de Janeiro priparolis tre sim
patie pri tiu por la propagando de Esperanto 
tre grava okazintaĵo.

La prezidanto de Brazila Klubo elektis srojn 
E. Backheuser kaj A. Couto Fernandes por 
direkti la organizadon de 1’ kursoj.
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Jen estas la listo de Tkursoj malfermitaj 
dum la monatoj Aprilo kaj Majo :

LERNEJOJ: GEPROFESOROJ:

— Fino Romancina Calmon.
— Dro Antonio Area Mourinho.

AfTonso Penna
Tiradentes
Benjamin Constant — Sro Alipio Dorea. 
Rodrigues Alves
Nilo Peçanha
Barili
Basilio da G? ma 
José de Alencar 
Joaquim Nabuco
João Alfredo
Padre A. Vieira
Aperfeiçoamento
Orgina da Fonseca
Deodoro

— Inĝ° A. Couto Fernandes.
— Sro Annibil de Souza
— Fino Yrany Baggi de Araujo. 

Irisbella Campos Cortes. 
Aracy Baggi de Araujo.

— »
— »
— Sino Maria C^alréo.
— Sro Alcindo Terra.
— Sino Irene A. Santos.
-- Sro Osmany Coelho e Silva.
— » José Machado Tosta.

» Ruv Pinheiro Guimarães.•r

En tiuj kursoj enskribiĝis pli ol 600 geler
nantoj. Ciuj inspektoroj kaj direktorinoj akce
ptis tre simpatie la enkondukon de Esperanto 
en la lernejojn.

Dro E. Backheuser malfermis la 9 an de 
Majo kurson por profesorinoj en la lernejo Ti
radentes, kies inspektoro, dro Elysio de 
Araujo, sendis cirkuleron pri la kurso al 
ĉiuj lernejestrinoj de sia distrikro kaj enskri
biĝis kiel lernanto. Baldaŭ dro Backheuser 
malfermos alian kurson por profesorinoj en la 
Virina Supera Lernejo, direktata de 1’ klera 
inspektorino fino Esther Pedreira de Meilo, 
kiu multe helpis la propagandon de Espe
ranto auli ŭ kelkaj jaroj, kiam funkciis kursoj 
de tiu lingvo en la Modelaj Lernejoj.

Antaŭen ! Ĉiam antaŭen !

A ESPERANÇA Vizito al D-ro Zamenhof

(Dro. L. L. Zamenhof)

Surge agora uni novo sentimento, 
Pelo mundo corre um forte brado! 
Que nas azas de um propicio vento, 
Pelo mundo seja divulgado.

Esse ideal jamais verá na Terra 
Kubro sangue ou negra tyrannia ;
A’s nações eternamente em guerra 
Só promette paz e harmonia.

monato Decembro, 1916, trian fojon 
Bolujon kaj en ĉi tiu milito duan fojon 

nian karan Majstron en Varsovio.

mi 
mi

sed
de

Dum 
vojaĝis 
vizitis

Longa malsano lin suferigis antaŭ kelka tempo, 
nun li jam resaniĝis ka.j daŭre kuracas okulojn 
sia nova klientaro. Efektive sian ĝisnunan klientaron 
kaj loĝejon li transdonis al sia 
luis loĝejon en granda strato, 
de la urljo. Sed la tempo 
por ĉiu Varsoviano la 
problemo, ĉar la kostoj

Bri tio D-ro Zamenhof 
konstatis la fakton kaj,
preferis kuracige kaj sendei>ende perlabori sian vivon 
per sia okulista profesio, min doloras Ia impreso, ke li 
ne povas nun iom ripozi kaj liberiĝi el profesiaj devoj.

Lia sano estas ankoraŭ neforta. Je ekscitiĝoj
laceco li ricevas korbatojn kaj spiras malfacile. Jestas 
por ni Esperantistoj iom hontinde, kc la verkaro de 
nia Majstro ne povas havigi al li merititan pension 
kiel
neniam 
komercema 
torrajtajon 
li ricevos

Nek pri 
Zamenhof, 
t reege 
la liorus 
renco starigu liberan 
faros venontan Esperanto 
li lacigan vojaĝadon.

Pri kio parolis do nia 
fidelaj samideanoj falintaj 
Iron ĉagrenvundis la Doktoron 
mortoj.

filo Adamo kaj mem 
Krolevvska ĉe centro 

estas nun tne malfacila, kaj 
vivzorgado estas ofte vera 
altiĝis en terura grado, 
nenion diris al mi, sed mi ja 
kvankam nia Majstro ĉiam

Sob o santo emblema da Esperança 
Vinde vós, ó nobres paladinos, 
E mui breve o mundo a paz alcança, 
Da concordia ouvindo alegres hymnos.

Se ha barreiras, fortes, seculares, 
Entre os povos sempre divididos, 
Cahirão da guerra esses altares 
Pelo amor somente destruídos.

Quando houver o mutuo entendimento 
Da Babel cahindo o mal profundo, 
Surgirá de tal cougraçamento
Uma só familia sobre o mundo.

Da Esperança o exercito disperso, 
Pugnará em Iueta gloriosa,
Até quando a Paz sobre o Universo 
Dominar p’ra sempre victoriosa !

7. B. Mello e Souza,

aŭ

al ĉiuj tutmondaj geniaj autoroj, ĉar li mem 
aludas ĉi tiun telmon kaj estas delikata ne

viro, ni devus mem aranĝi ian indan aŭ- 
por anstataŭi la Nobelan premion, ĝis 

ĝin.
tio, nek pri politiko mi parolis 
kvankam la

interesa .Mi nur
; en
starigu 
venontan

kun D-ro 
umia stato de Bolujo estas 
promesis al li, ke ni ĉiuj

niaj diversaj landoj, por ke la packonfe- 
Bolujon, en kies ĉefurbo ni 

kongreson, por (‘viti al

Majs
en

tro? Unue pri ĉiuj 
la milito. Kvazaŭ pa

tioj multnombraj



BRAZILA ESPERANTISTO 7

Dne pri homaro ĝenerale. La paca geniulo timas, 
ke li lie povos plenumi la pli gravan parton de sia. 
devo al homara, t. e. la klopodo por sku iĝi intergentan
liberan fratecon. Ni ja scias, ke nur por tiu cdo 
donis al ni la lingvon, kiu sufiĉis por lin famigi kaj
igi nin jam tre dankaj.

Je .nomo de minitaj samideanoj mi lin certiĝis, 
ke ni komprenas tion kaj bezonas lian genion post: la 
milito por labori laŭ tiu direkto. Multajn homojn 
pripensigi! la terura buĉado. Gravan rolon povos ludi 
D-ro Zamenhof cii la rekonstruado de la Jioina «societo.
Ni volas, kq li vivu por tio, kaj ni dankas lian fidelan 
edzinon, kiu tiel ame zorgas por dolĉigi lian vivon.

Al futa Esperantistaro mi transdonas fratan saluton
en lia nomo.

Al li tiu ĉi gazeto alportu korajn bondezirojn en 
la nomo de tuta Esperantistaro. EDMOND 1’RIVAT.

El Esperanto^

KRONIKO
Pará. — Belém. Dro Nuno Buena fervore 

di urigante la propagandon sukcesis esti akcep
tata kiel radaktoro por la fako «Esperanto» 
de 1’grava ĵurnalo «Estado do Pará». Tiu ĉi 
publigigis bonegan artikolon, kun portreto, 
pri dro Zamenhof.

Eble en Julio ĝi aperigos nov; jojn kaj le
cionon uzanre la literojn supersignitajn. Dro 
Buena anki ŭ laboras por enkonduki Espe
ranton en la lernejojn.

Li kaj la malnova esperantisto sro Marco
lino Monteiro telegrafis al Brazila Ligo pri la 
morto de nia kara majstro.

Maranhão.— S. Lhiz. La grupo esperan
tista «Couto Fernandes» kunvenis la 18 an de 
Aprilo kaj decidis porti funebron dum tri 
tagoj pro la morto de Zamenhof kaj sendi 
kondolencan telegramon al Brazila Ligo. «O 
Jornal» publikigis artikolon de sro Domingos 
Perdigão, prezidanto de 1’ grupo.

Ceará —Fortaleza. La 21 an de Aprilo 
okazis la ĉiumonata ĝeneral" kunveno de «Es- ' ♦ ® * JU • •peranta Klubo Cearense». G n prezidis sro 
Joaquim Bessa, kiu sciigis la klubanojn pri la 
morto de dro Zamenhof kaj donis la parolon 
al la ofiriaja oratoro sro Eurico Pinto. Tiu ĉi 
per ina ĝojplenigaj frazoj sentigis la nemezu
reblan doloron, kiun li sentis pro la morto de 
1’karega Majstro. Li diris ke la plei bona ma
niero honori lian memoron estas daŭrigi fervore 
la propagandon de Esperanto kaj peti® ke oni 
enskribu en la protokolo funebran vcĉ Ionon 
kaj fermu tuj la kunsidon. Tiuj ĉi proponoj 
estis unuvice aprobitaj.

Alagoas.— Maceió. La ĵurnaloj «O Impar
cial», «Jornal de Alagoas» kaj «A Ronda» pu

blikigis artikolojn pri Esperanto. Tiu ĉi ape
rigis en kelkaj numeroj longan artikolon de 
Sro Paulino Santiago pri Zamenhof.A

Stato Rio.—Niteroi. Dro Antonio Carlos 
de Arruda Beltrão, ĉefinĝ^niero de 1’telegrafa 
distrikto estis elektita de Brazila Ligo Espe
rantista por direkti la kurson de Esperanto 
malfermotan en la tiea Normala Lernejo, laŭ 
la 2a artikolo de 1’dekreto 1162, de 1913.

Valença. Sub la titolo «La liberigitoj» la 
gazeto «Aurora» aperigis artikolon pri la morto 
de dro Zamenhof.

Rio de Janeiro.— La trian de Marto okazis 
la 6a parolado de l’serió organizita de Virina 
Klubo. Antaŭ granda ĉeestantaro parolis dro 
E. Backheuser pri la «Uzado de 1’akuzativo 
en Esperanto «kaj pri sia ekskurso al la Sudo 
de Brazilio, kie li renkontis malnovajn kaj fer
vorajn esperantistojn, inter kiuj ni citas srojn 
Cristiano Kraemer, Murillo Furtado, Benjamin 
Camozato, Arno Ernst kaj dron José A. Boi- 
teux.

— Okaze de 1’ solena malfermo de 1’kursoj 
de Kristana Asocio de Junuloj s-ro Alipio 
Dorea, kiu estas nun la delegito de U. E. A. 
en Rio de Janeiro, faris saluton en la nomo 
de Brazila Esperantista Klubo. S-ro A. Dorea 
direktas la kurson de Fneranto en tiu Asocio. 
Ĝi funkcias lunde kaj ĵ ude, de la 20a ĝis la 
21.8

— «A Razão» publikigis bonan artikolon 
kun fotografaĵo sub la titolo «Esperanto en la 
komerco”.

— La 31 an de Marto okazis eti la Normala 
Lernejo, parolado farita de 1’klera ĵurnal^to 
Medeiros e Albuquerque prr Espere nto kaj ĝia 
enkonduko en la lernejojn Ceestis ĝin dro Ma
noel Cicero, direktoro de 1’Publika Instruado, 
dro Ignacio Amara), direktoro de l’Normala 
Lernejo kaj g- nda nombro da lernantinoj kaj 
esprantistoj. Ciuj ĵurnaloj priskribis pri tiu 
parolado kaj «O Imparcial», «Revista da Se
mana» kaj «O Malno» aperigis fotografaĵon, 
kiun ni represas en nia revuo.

— Je la 15a de Aprilo efektiv ĝis la 29a kun
veno de Virina Klubo en la ĉ irma domo l’klu- 
banino s-ino Forstel Vidal. Oni kantis, dekla
mis kaj ludis fortepianon. Kelkaj geesperan
tistoj promenadis sur la belega marbordo 
Lebi u.

— Ĉiuj ĵurnaloj kaj revuoj publikigis artiko
lojn pri la morto de dro Zamenhof kaj multaj 
el ili aperigis lian portreton.

— La prezidanto de B. L. E. faris skrib- 
peton al la ĉefurbestro, dro Amaro Cavalcanti, 
petantan ke li donu la nomon Zamenhof al 
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unu el la stratoj de Rio de Janeiro. Li tre ĝen
tile promesis plenumi la peton.

— La 16 an de Majo okazis en la honora sa
lono de Societo de Geografio funebra kunsido 
je honoro de dro Zamenhof organizita de Bra
zila Ligo Esperantista. Malferminte la kun
sidon, dro A. Couto Fernandes klarigis ĝian 
celon kaj donis la parolon al la unua sekre
tario, sro Odilio Pinto, kiu legis la multajn 
kondolencajn telegramojn kaj leterojn ricevi
tajn de Brazila Ligo. La funebra parolado 
estis farita de 1’klera esperantisto dro Ve
nancio da Silva. Poste parolis la prezidanto de 
Brazila Klubo «Esperanto», generalo Manoel 
Portilho Bentes, fino Yrany Baggi de Araujo, 
unua sekretariino de «Virina Klubo» kaj dro 
Antonio de Area Mourinho, en la iwio de 
l’novesperantistoj. Apud la tablo vid.ĝis la 
busto de nia karega Majstro kaj la verda stan
dardo ornamitaj per krepo kaj belaj naturaj 
floroj. Kelkaj ĵurnaloj sendis reprezentan
tojn al tiu kunsido.A

Ce la preĝejo de Sankta Josefo okazis kan
tata meso, al kiu ĉeestis multaj katolikaj es
perantistoj. Dro Antonio C. de Arruda Beltrão 
kantis «Salutaris», de Faure, kaj la distingindaj 
amatorinoj sinoj Coralia de Castro, Ismenia 
Poly kaj Cecilia Figueiredo Rocha kantis en 
Esperanto Ave-Marion, kun la muziko de 
1’fervora esperantisto Ouirino de Oliveira, kiu 
akompanis per orgeno.

— En la sidej') de «Spirita Antaŭ irha 
Utiuĝi» malfermigis du kursoj direktataj de 
dro Venancio d ’ Silva kaj sro Alcindo Terra.

Jam enskrib ĝis en tiuj ĉi kursoj 160 geler
nantoj .

— Kun la permeso de fdirektoro de la Pu
blika Instruado jam funkcias 14 kursoj de Es
peranto en la duagradaj publikaj lenejoj kaj 
un-i speciale por profesorinoj. Balda . malfer
miĝos aliaj kursoj.

S. Paulo.— 5. Pafilo. Bonega artikolo pri 
dro Zamenhof aperis en la tre grava urnalo 
«Correio Paulistano».

Campinas. Dro J. Keating, fondinto de 
1’unua esperantista grupo en Brazilio kaj vic
prezidanto de Brazila Ligo sendis al ĝia pre
zidanto kondolencan telegramon.

Rio Grande do Sui.— Pelotas. Lagazeto 
«A Opinião Publica» aperigis artikolon pri 
Esperanto. La fervora esperantisto sro José 
Pedro Franz verkis teat-jon de propagando 
de Esperanto, kiu baldaŭ estos lud Ba en la 
Kaverno de «Club Diamantino». Fraŭlino Ira
cema Ribeiro, kiu verkis la muzikon, komencis 
lerni Esperanton.

Matto Grosso.— Cuyabã. «Lumo» estas la 
nomo de 1’grupo pri kies fondo ni parolis en la 
lasta numero. Estis aklamita honora prezi
danto la malnova esperantisto sro Manoel Luiz 
Cuyabano. La prezidanto estas sro Ezeqtiiel 
Ribeiro de Siqueira kaj la seketario sro pro
fesoro Ludgero de Siqueira. Gi estas sub la 
morala protekto de Ttre klera Episkopo Fran
cisco de Aqui no, pastro Ambrosio Daydé kaj 
dro José de Mesquita.

Corumbá. Sro korvetkapitano Pedro Manot 
Sarrat, jus elektita inspektoro de 1’arsenalo en 
Ladario, alveninte al Corumbá, tuj komencis 
4ie la propagandon ile Esperanto. Li vizitis la 
ĵurnalojn «A Tribuna» kaj «Diario de Co
rumbá», kiuj priskribis pri tiu vizito. Tuj 
poste sro Sarrat faris varbigan p roladon kaj 
malfermis kurson en kiu enskrib.ĝis 60 geler
nantoj ner la kolonoj de l ĵurnalo«A Tribuna» 
li ankaŭ malfermis kurson.

A. C. F.

Novaj gazetoj ricevitaj
Latinamerika Esperantisto. — Oficiala 

monata organo de «Sociedad Cubana para la 
propagadon del Esperanto». Gi aperigis spe
cialan hiksan eldonon kan kelkaj koloraj 
gravur. ĵ >j destinata al la vunditoj kaj inter
nigitoj esperantistaj en Eŭropo.

Redakcio kaj Administracio : Empredado, 
79. Apartado, 1324. Habana. Cuba.

Argentina Esperantisto.— Oficiala mo
nata organo de“Argentina Esperanto-Asocio". 
Redakcio kaj Administracio : 7S2. San Juan. 
Buenos Aires — A>gentinò. Jarabono. 25 m.

La Esperantisto.— Monata revuo. Organo 
de la Esperantista Societo La Plata.

Direkcio : La Plata. Strato 4-3'»8 Argen
tino .
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